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• Больш за 95% за яў 

на раз ма роз ку ся мей на га 

ка пі та лу звя за ныя з па ляп-

шэн нем жыл лё вых умоў.

• Но вы бе ла рус кі ін-

фар ма цый ны тэ ле ка нал 

пла ну ец ца за пус ціць у 

2021 го дзе.

• Ме жы Ві цеб скай, Ма-

гі лёў скай і Го мель скай аб-

лас цей зме няць.

• Фес ты валь «Ка лож-

скі Даб ра вест» у Грод не 

бу дзе рэ корд ным па коль-

кас ці кра ін-удзель ніц.

• Пры клад ныя этыч-

ныя пра ві лы для пе да го гаў 

апуб лі ка ва ныя на сай це 

Мін а ду ка цыі.

• У 15 сем' ях Го мель-

скай воб лас ці ў 2019 го дзе 

на ра дзі ла ся шос тае дзі ця.

• Дом су мес на га пра жы-

ван ня для па жы лых лю дзей 

і ін ва лі даў ад кры лі ў Бе ла-

азёр ску.

КОРАТКА

Аляк сандр АЎ РА МЕН КА, 

на чаль нік упраў лен ня 

жыл лё вай па лі ты кі 

Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва:

«Ад на з пер ша чар го вых 
за дач у жыл лё вым 
бу даў ніц тве Бе ла ру сі 
на сён няш ні дзень — 
у мак сі маль на ка рот кія 
тэр мі ны за бяс пе чыць 
квад рат ны мі мет ра мі 
шмат дзет ныя сем'і. 
Яшчэ на па ча так 
2019 го да агуль ная чар га 
бы ла больш за 
660 ты сяч ма ю чых 
па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў. 
Па шмат дзет ных сем' ях, 
па вод ле звес так рэ гі ё наў, 
на каст рыч нік 
2019 го да — 37,9 ты ся чы. 
Пры гэ тым ле тась 
за бяс пе ча на жыл лём 
больш за 10 ты сяч сем' яў. 
А на кі ра ва на 
на бу даў ніц тва больш за 
14 ты сяч, гэ та зна чыць 
част ка з іх атры мае 
клю чы ўжо сё ле та».

ЦЫТАТА ДНЯ
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КВЕТКІ ДЛЯ САМЫХ КАХАНЫХКВЕТКІ ДЛЯ САМЫХ КАХАНЫХ

Фі нан сыФі нан сы

Стры маць ін фля цыю ў ме жах 
4—5 % нам па пля чы

Як мы ўжо па ве дам ля лі, з 19 лю та-

га стаў ка рэ фі нан са ван ня зні жа ец-

ца з 9 да 8,75 % га да вых, стаў ка па 

крэ ды це овер найт — з 10 да 9,75 % 

га да вых, стаў ка па дэ па зі це овер-

найт — з 8 да 7,75 % га да вых. Ад па-

вед нае ра шэн не пры ня та праў лен-

нем На цы я наль на га бан ка кра і ны 

па вы ні ках па ся джэн ня па гра шо ва-

крэ дыт най па лі ты цы, за явіў стар-

шы ня праў лен ня Нац бан ка Па вел 

КА ЛА УР на бры фін гу ў се ра ду.

Клю ча выя фак та ры, 
якія бра лі ся пад ува гу

Кі раў нік га лоў на га бан ка кра і ны ад зна чыў, што на пра ця гу гэ та га 

го да ін фля цыя бу дзе зна хо дзіц ца ў ме жах уста ноў ле на га мэ та ва га 

ары ен ці ру — 5 пра цэн таў. У пра гно зе ўлі ча ны за пла на ва ны рост рэ гу-

ля ва ных цэн і та ры фаў, які бу дзе апя рэдж ваць па ве лі чэн не агуль на га 

ўзроў ню цэн. Пры гэ тым фун да мен таль ныя фак та ры, аб умоў ле ныя 

ста нам на цы я наль най эка но мі кі і ме ра мі мак ра эка на міч най па лі ты кі, 

сфар мі ра ва лі асно ву для за бес пя чэн ня ўме ра на га ха рак та ру ін фля-

цый ных пра цэ саў.

«Па вы ні ках 2019 го да пры рост спа жы вец кіх цэн склаў 4,7 % пры 

мэ та вым па ра мет ры 5 %. Гэ та кры ху ні жэй, чым мы ацэнь ва лі. У сваю 

чар гу, ба за вая ін фля цыя за па во лі ла ся да 3,5 % і за ха ва ец ца па блі-

зу гэ та га ўзроў ню на пра ця гу 2020 го да», — ад зна чыў 

Па вел Ка ла ур.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЖЫ ВАЯ 
ПРАБ ЛЕ МА

Прад пры ем ствы ЖКГ 
зай ма юц ца ад ло вам бес пры туль ных жы вёл. 

Але ці па він ны яны гэ та ра біць?
Ле тась у Мін скай воб лас ці ад ла ві лі больш за пяць ты сяч ба-

дзяж ных жы вёл, толь кі 203 з іх знай шлі свой дом. Толь кі ўя ві це 

са бе, як ліч бы ад ло ву па вя ліч ва юц ца ў маш та бах усёй кра і ны! 

І як яны маг лі б па мен шыц ца, калі б кож ная служ ба зай ма ла ся 

сва ёй спра вай...

АД СУТ НАСЦЬ РЭ СУР САЎ
У Бе ла ру сі ад лоў бес пры туль ных жы вёл рэ гу лю ец ца па ста но вай 

Са ве та Мі ніст раў — мяс цо выя ўла ды вы зна ча юць спе цы я лі за ва ныя 

ар га ні за цыі, якія бу дуць зай мац ца гэ тым пы тан нем у пэў ным на се-

ле ным пунк це. У боль шас ці вы пад каў ся род іх аказ ва юц ца прад пры-

ем ствы жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Пры гэ тым кож ны вы езд 

бры га ды ажыц цяў ля ец ца за іх срод кі, а кам пен са цыю з бюд жэ ту яны 

атрым лі ва юць толь кі праз не ка то ры час.

На прык лад, боль шасць ка му наль ні каў Мін скай воб лас ці (17 з 22 ра ё-

наў. — «Зв.») ад лоў лі ва юць жы вёл са ма стой на, але не ка то рыя з іх дэ ле-

гу юць гэ тыя аба вяз кі ста ліч на му КВУП «Фа ў на го ра да». Якое, да рэ чы, 

так са ма ўва хо дзіць у сіс тэ му ЖКГ. Не ка то рыя ар га ні за цыі ўтрым лі ва юць 

жы вёл у ся мі спе цы я лі за ва ных пунк тах, якія дзей ні ча юць 

на Мін шчы не, а хтось ці ад праў ляе іх у Мінск.

Без пры го жа га та ва ру, які пра дае Але ся БА РЭЙ КА, не абы хо дзіц ца ні вод нае свя та. Асаб лі ва за па тра ба ва ны ён у Дзень за ка ха ных. 

Наз ву гэ та га та ва ру ве да юць усе! Ру жы, хры зан тэ мы, лі ліі, цюль па ны — дзе сяць га доў Але ся пра цуе ў ста ліч най ганд лё вай сет цы 

«До рОрс», з якіх тры га ды — ме на ві та ў квет ка вай кра ме ў цэнт ры ста лі цы.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


